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Til å ta og 
føle på

Famlende 
monster

Húm er trolig Bergens 
beste islandske band. 

MUSIKK HIPHOP 

Húm

H H H H  
«Snertu Mig» (singel)
Litla Lirfan

HÚM ER NOE  så unikt som et 
islandskspråklig band med 
base i Bergen. Deres nye sin-
gel, «Snertu Mig», balanserer 
fint mellom triphop og hip-
hop, med en myk, jazzet lyd 
som er den perfekte kompan-
jong til Rakel Kristjánsdóttirs 
selvsikre, mystiske stemme. 
Selve lydlandskapet er av det 
mer eksperimentelle, atmos-
færiske slaget, med teksturer 
som gjør musikken til å ta og 
føle på, full av knitring, små 
detaljer og nye lag å oppdage 
ved hver gjennomlytting.

Húm holder releasekonsert 
på Landmark 21. april. 

ANMELDT AV ALISA LARSEN

MUSIKK ROCK

One Hundred And First

H H H  
«EP’IC» (EP)
Selvutgitt

ONE HUNDRED AND FIRST (OHAF) 
er et temmelig ferskt bergens-
band som satser på storslått 
hardrock og heavy, med en-
kelte progressive tendenser. 
Bandets forfriskende melodi-
linjer og solide solopartier 
overbeviser, men de har ennå 
ikke rukket å utvikle nok sær-
preg og personlighet. «EP’IC» 
vitner om et band som har 
ambisjonene i orden, men 
som ikke har klart å forløse 
sitt potensial på sine første 
rockesteg. 

ANMELDT AV PETTER LØNNINGEN

Harveys forrige album, det 
fantastiske «Let England 
Shake» (2011). Det er verken 
en retur til rockerøttene 
eller et skritt mot nye musi-
kalske landskap, men et 
innholdsrikt konseptalbum 
med Harveys sterke melo-
diske og lyriske signatur. 

Forgjengeren hadde 
større variasjon mellom 
sangene, som bidro til at 
flere av dem fremsto som 
fantastiske enkeltvis. Pro-
dusentene er de samme som 
sist (Flood og John Parish), 
men de har skapt en enda 
sterkere og svært vellykket 
konseptuell helhet. 

TRE GJENNOMGÅENDE  musi-
kalske elementer preger 
albumet. Et marsjvennlig 
tempo gir, sammen med 
bastante, markerte rytmer, 
assosiasjoner til folk i beve-
gelse – til krigstropper, til 
flyktningmasser, til reise-
selskap. 

Et mannsstemmedomi-
nert kor skifter uttrykk 
etter sangenes musikalske 
og lyriske egenart, fra slave-
kor til sangsirkel, fra døds-
messe til fortellerstemme, 
som på et musikkteater. 
En enslig saksofon bryter 
ut av takten og forteller på 
sitt eget vis. Den er rasende 
og trist, der ordene er mer 
nøkternt berettende. 

FOR HVA KAN  en poet 
gjøre? Jo, en poet kan  
erkjenne og formidle, 
fornye språket, utvikle 
kunsten, vekke oss til å se 
virkeligheten og vårt eget 
forhold til den. 

Fortellingene er ikke 
nye, vi har hørt dem før, 
men kan Harvey få oss til 
å lytte på nytt, til å bidra til 
endring? 

Fra 
Solkongens 
hoff

Tar bølgen 
på nytt

Bergen Barokk gir oss en 
guidet tur i Versailles.

MUSIKK KLASSISK

Bergen Barokk

H H H H H  
«Suite Life»
Lawo

I 1682 FLYTTET  Ludvig den 14. 
sitt hoff ut fra Louvre i Paris 
til landsbyen Versailles, 
der et lite jaktslott var blitt 
ombygget og utvidet til en 
enorm residens med plass til 
opp mot 5000 adelige gjester 
og deres tjenestefolk. Slottet i 
Versailles ble et kraftsentrum 
i tidens aristokratiske kultur. 
Det fungerte som en slags 
permanent teater hvor musi-
kere, dansere og skuespillere 
skapte en overdådig ramme 
om «Solkongen», og hvor han 
selv deltok som ivrig danser i 
balletter og operaer og fester.

PLATEN «SUITE LIFE» gir oss en 
fornemmelse av hvordan 
hoffmusikken i Versailles 
kunne høres ut. Musikerne i 
Bergen Barokk – Frode Thor-
sen (blokkfløyter), Hans Knut 
Sveen (cembalo) og Markku 
Luolajan-Mikkola (viola da 
gamba) – har, sammen med 
Thomas C. Boysen og Thor-
Harald Johnsen (teorbe og 
barokkgitarer), tatt tak i en 
rekke notebøker som Hotte-
terre, Marais, Couperin, de la 
Barre og andre av Solkongens 
hoffkomponister utga «med 
kongelig privilegium» på 
starten av 1700-tallet. 

På platen er stykker av 
flere forskjellige komponis-
ter satt sammen til suiter. 
Mange av stykkene er danse-
satser, ofte med folkelige 
innslag. Men dansene og 
de eksotiske elementene er 
blitt bearbeidet og forvandlet 
til noe annet på reisen inn 
i hoffmiljøet. Og i Bergen 
Barokks flotte, innsiktsfulle 
tolkning kan du så å si følge 
hele kultiveringsprosessen. 
Du hører det musikalske 
fundamentet, de enkle for-
mene, ekkoene av de landlige 
dansene, men også – først og 
fremst – et utrolig raffinert 
musikalsk uttrykk. Dette er 
høyt stilisert kunstmusikk, 
full av finurlige vendinger og 
sirlig ornamentikk. Fremført 
med vidd og eleganse av fem 
lekende musikere.   

Ny bølgemusikk fra Ber-
gens surfrockhelter.

MUSIKK POP

Hvitmalt Gjerde

H H H H H  
«Saiko EP»
Tik Rekords

NOEN RETROBAND BRUKER  opp 
all sin energi på å låte som 
sine inspirasjonskilder, men 
glemmer å lage minne verdige 
låter. Andre igjen kan lage 
underholdende musikk, men 
får aldri tak på hva det er som 
kjennetegner sjangeren de 
forsøker å herme etter. 

Bergensbandet Hvitmalt 
Gjerde er blant de få bandene 
som har forstått hvilke kvali-
teter som gjør at 60-tallets 
enkle, men effektive garasje-  
og surfrock fremdeles lever 
i beste velgående, samti-
dig som de klarer å tilføre  
moderne popforståelse.

MED «SAIKO EP» GÅR  bandet 
delvis tilbake til lekenheten 
og de senkede skuldrene på 
den spellemannominerte 
debuten. Surf- og garasjes-
tilen ligger først og fremst i 
detaljene og riffingen; dette 
er eventyrlysten poprock som 
nekter å stå stille. 

Tekstmessig har ikke Hvit-
malt Gjerde utviklet seg nev-
neverdig siden debuten. Or-
dene grenser mot det banale, 
vendingene er naturlige og 
følelsene er i enkleste laget. 
Men å arrestere popmusikere 
for ikke å skrive utfordrende 
nok tekster, er ikke en mer 
givende øvelse i dag enn da 
den amerikanske programle-
deren Steve Allen gjorde narr 
av Gene Vincent-slageren 
«Be-Bop-A-Lula» i 1957. 

Sjangeren tatt i betrakt-
ning fremstår Hvitmalt 
Gjerde likevel som over-
raskende balanserte og ny-
anserte, og musikaliteten i 
ordene de har valgt seg veier 
langt på vei opp for det noe 
flate følelseslivet som kom-
mer til uttrykk.

«SAIKO EP» BALANSERER  ut-
merket mellom det virrete 
og utforskende på den ene 
siden, og det stilsikre, kom-
promissløse på den andre. 
Best er bandet når de spiller 
som om hjertene deres holder 
på å briste. Da er det umulig 
ikke å tro på dem.

PETTER LØNNINGEN

Musikkanmelder
PETER LARSEN

Musikkanmelder

FOTO: JAKOB JØRGENSEN, AP

HELGE OLSEN

Musikkanmelder
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ALBUM

Lars Haugbro
«Haydn: Piano Sonatas and 
Variations»
LAWO/Musikkoperatørene

Henning Kraggerud
«Mozart: Violin Concertos Nos. 
3, 4 and 5»
Naxos/Musikkoperatørene

Bergen Barokk
«Suite Life»
LAWO/Musikkoperatørene

Jeg må le høyt når jeg på pla-
tespilleren bytter fra Lars 
Haugbros Haydn til Henning 
Kraggeruds Mozart. Det er 
nesten ubegripelig at vi har å 
gjøre med to komponister fra 
samme epoke, som hadde 
samme stilistiske, formale og 
retoriske normer å forholde 
seg til. Det er for så vidt for-
skjell mellom hvordan de to 
komponistene klinger overfla-
tisk, altså hvilket klangbilde 
de maner frem i løpet av sek-
under. Mozart bruker noe len-
ger og mer melodiske elemen-
ter enn Haydn, og den senere 
er litt mer retorisk og kortfat-
tet. Det er ofte blitt sagt at 
Haydn var den humoristiske 
av de to, men det er for enkelt, 
og likhetene mellom de to er 
så store at mange fagpersoner 
ville bommet på en blindtest.

I platecovertekstens inn-
ledning forteller Haugbro om 
hvordan han «oppdaget at 
Haydn snakket mer enn han 

sang». Hvis vi har ører for 
Kraggeruds klassisistiske 
syn, er det rett og slett slit-
somt å høre på Haugbro. Det 
er noe med rytmen som ikke 
stemmer. Men vi skal ikke lyt-
te til Haugbros Haydn med 
ører som er vant til å høre 
Kraggeruds klassisisme. 

Haugbro er nærmest ekstrem i 
hvordan han former hver re-
toriske figur fra sine egne uni-
ke forutsetninger. Det er sjel-
den å høre at metrikken, at 
selve grunnrytmen, trer så 
langt i bakgrunnen. Det kan 
være at en figur baseres på 
tyngden i den første tonens 
dissonans, at neste formes av 
en nedadgående bevegelse 
som blir avrundet, og en tred-
je av spisse og avgrensede to-
ner. Når alle figurene får si sitt 
skapes en meget tett tekst. 

På en måte er det noe grunn-
leggende introvert over måten 
Haugbro spiller. Ved hvert ele-
ment i musikken dveler han og 
tenker etter, men på den andre 
siden binder han alt sammen, 
der overgangene mellom fra-
sene virker som kommaer, 
punkter eller tankestreker. Og 
det må være sagt; vanskene 
med å få grep om metrikken 
skyldes ikke at den ikke er der, 
men at Haugbro forholder seg 
langt friere til den enn vi er 
vant til. Metrikken er forutset-
ningen for at Haugbros leven-
de ettertanker skal få mening 
og sammenheng.

Så, selv om Mozart og 
Haydn har klanglige likheter, 
peker Haugbros tolkning mot 
noen grunnleggende forskjel-
ler mellom komponistene. 
Det er umulig å tenke seg Mo-
zart tolket med samme type 
retorisk rendyrking som 
Haugbro gjør med Haydn – 
dette fordi disse stilelemente-
ne ikke finnes i Mozarts mer 
italiensk sangbare musikk. 

Henning Kraggerud er en tra-
disjonalist som har dyrket et 
klassisk toneideal, der kjerne, 
varme og skjønnhet står i sen-
trum. Samtidig er han kjent 
for å være så uttrykksfull at 
tolkningene nesten kan bli 
eksentriske. Men selv om det 
finnes en rekke tolkninger av 
Mozart som er mer interes-

sante, og ikke minst informer-
te om den historiske fremfø-
ringspraksisen, er det en fryd 
å høre denne platen og Krag-
geruds overlegne omgang 
med sitt instrument. 

Her er det definitivt metrik-
ken, altså den regelmessige 
pulsen, som er styrende for 
musikkens rytmiske frem-
drift, og det er noe ukompli-
sert over hans måte å spille på. 
Samtidig er det noe fantasi-
fullt i det forutsigbare, og mye 
av det skyldes omgangen med 

klangen. Selv der han spiller 
tilbaketrukket og uten vibra-
to, er det med en kjerne og et 
uttrykk som bærer musikken 
som ettertanke. Dermed kan 
han forme hver frase som uni-
ke utsagn, men det skjer gjen-
nom å la frasene bølge som 
klangelementer under den 
grunnleggende metrikken 
heller enn gjennom å løfte ut 
frasene som retoriske og selv-
stendige utsagn. At han har 
med seg Det Norske Kamme-
rorkester, som spiller helt på 

topp, gjør jo ikke platen min-
dre interessant.

Snur vi oss bakover i tid, nær-
mere bestemt til musikk fra 
Solkongens hoff tolket av det 
lille ensemblet Bergen Barokk, 
finner vi nok en interessant 
måte å omgås tiden på, og vi har 
jo også flyttet oss til en annen 
epoke. Her har vi å gjøre med 
en langt mer stabil metrisk 
grunnrytme, men det er sirlig, 
elegant, lett, ledig og lekkert i 
ensemblets sterkt ornamenter-
te tolkninger. Med tonene rundt 
det noterte skaper musikerne 
retning i musikkens puls, sam-
tidig som dette også er forutset-
ningen for deres stilsikre utfor-
ming av de enkelte frasene som 
retoriske elementer.

Det er spennende å se hvor-
dan tolkninger kan være så 
sterke at de skaper musik-
kens betydning. Kraggerud 
og DNK viser at det fortsatt er 
mye å hente i tradisjonelle 
måter å tolke musikken på, 
mens Haugbro og Bergen Ba-
rokk representerer styrken i 
norsk tidligmusikkbevegelse.

Magnus Andersson
musikk@klassekampen.no

Tolkningsvariasjoner: Tre plater, tre forskjellige måter å omgås tiden på.

Kunstnerisk integritet

FORSKJELLIGE TILNÆRMINGSMÅTER: Henning Kraggerud og Lars Haugbro. FOTO: KAUPO KIKKAS/HELGE JOHNNYSEN

SOMMERFEST
Fredag 10. juni, kl. 18.00

Sukkerbiten 
bak Operaen

K L A S S E K A M P E N  I N V I T E R E R  L E S E R E ,
B I D R A G S Y T E R E ,  V E N N E R  O G  B E K J E N T E  T I L

For å kunne planlegge serveringen trenger vi din påmelding 
på epost: sommerfest@klassekampen.no

Sjampis, pølser 
og Ullern Kammerkor!







PIZZICATO 

 

‘Bergen Barokk’ in Frankreich 

 

‘Bergen Barokk’, eines der führenden norwegischen Ensembles für Alte Musik, spielt ein 
komplett französisches Repertoire von u.a. Marais, Couperin, Hotteterre und Philidor. Es 
sind Stücke aus Publikationen um 1700, veröffentlicht ‘avec Privilège du Roy’. ‘Bergen 
Barokk’ spielt kunstvoll auf alten Instrumenten, und es gelingt den Musikern ein bei aller 
Vitalität doch auch vornehm-elegantes Musizieren, das durchaus dem höfischen Charakter 
entspricht (Lawo Classics LWC1096). 

 

http://www.pizzicato.lu/aus-dem-notizbuch-eines-rezensenten-cd-kurzkritiken-von-remy-
franck-folge-125/ 
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http://www.pizzicato.lu/aus-dem-notizbuch-eines-rezensenten-cd-kurzkritiken-von-remy-franck-folge-125/cdbergen-barokk-marais-lawo/


Suite Life 
 

Títol: Suite Life 
Autors: Marin Marais, Francois Couperin, Jacques Hotteterre, Robert De Visee, Nicolas Chedeville, Anne 
Danican Philidor, Michel de la Barre 
Intèrprets: Frode Thorsen, Hans Knut Sveen, Markku Luolajan-Mikkola, Thomas C. Boysen, Thor-Harald 
Johnsen 
Bergen Barokk 
Segell discogràfic: Lawo Classics 

 “Suite Life” és el titol del segon disc de Bergen Barokk per al segell nòrdic 
Lawo. 
Frode Thorsen i Hans Knut Sveen van fundar el conjunt instrumental l’any 1994; és un dels principals grups de 
música antiga de Noruega. 
Cal destacar que des de l’any 2006 estan treballant en l’enregistrament de “Harmonischer Gottes-Dienst”, una 
col·lecció de setanta-dues cantates de G.F. Telemann. El projecte es tracta d’una col·laboració entre la The 
Grieg Academy (Universitat de Bergen) i el segell anglès Toccata Classics. De moment, han enregistrat 55 
cantates del compositor alemany. 
Un dels aspectes més característics d’aquest grup instrumental és que la seva preferència musical, que 
inclouen en el seu repertori i en les seves gravacions, és la música barroca. Si abans hem parlat de G. 
F.Telemann, un compositor alemany, aquest disc el dediquen a la música del barroc francès. 
Divideixen el disc en cinc parts: Pièces, en Sol major i menor; Pièces, en La major i menor;Pièces en Re major i 
menor; Suite en Mi menor i acaben amb dues Chaconnes i unaContrapartie de Thor-Harald Johnsen. En cadascuna 
d’aquestes cinc parts els músics noruecs interpreten obres de Philidor, Marais, Chedeville, Hotteterre, Couperin, 
De Visee i De la Barre. 
La Suite Life és un referent de la música francesa de l’època del Rei Sol. Les suites d’aquest enregistrament 
s’han extret, en bona part, de les moltes publicacions musicals aparegudes a París, a començament de 1700, 
escrites per a una burgesia molt adelerada per la vida luxosa i il·lustre que afalagava descaradament la cort 
francesa. 
Un disc esplèndid on el conjunt desplega una sensibilitat desbordant. 

Text: Núria Serra 

http://sonograma.org/suplement-de-discos/suite-life/ 
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Review by John Miller - July 4, 2016 
These days, there are fewer recordings of Baroque music dominated by wind instruments, than by the later Baroque, where string 
ensembles were more popular. Bergen Barokk and LAWO on this SACD offers us a rich menu of suites, most of it from musical 
publications from Paris of the early 1700s. 
 
LAWO's joke title, 'Suite Life', is echoed by the splendid still-life photograph of Baroque kitchen food on the Digipak's title page, 
while others decorate double-pages of the booklet. Apricots are depicted at the front on the painting, and they are echoed by the 
glowing apricot colour of the disc's top surface. A quote from Baldasarre Castiliglione's 'The Book of the Courtier,1528' tells us 
about the important of Music. In the foreword of the booklet, Baldasarre insists that scholarly, yet elegant conversation, music, 
painting, fencing and dance (the Arts) should all be performed with a certain 'Sprezzatura' (nonchalance). This quality is evidently 
what the musicians of Bergen Barokk are striving for. 
 
For those listeners who have not encountered this ensemble before, they specialise in early and late music from the European 
Baroque. Their groups vary in personnel size and number of period instruments, deployed appropriately for the programme in 
hand. In this case, there are four recorders in the usual sizes (Tenor, Soprano, Treble in F and a Treble in F at A=392, played as an 
E-instrument), Viola da Gamba, two Baroque guitars, Theorbo and a Harpsichord copied after Ruckers). Overall tuning for the 
ensemble is A' 414Hz. Bergen Barokk has recorded for Simax Classics, BIS, Toccato Classics and LAWO. Currently, they are 
working on a project to record the complete 'Harmonischer Gortes-Dienst', 72 cantatas by Telemann, which has been highly 
praised. 
 
For this album, Bergen Barokk have concocted four Suites in French aristocratic style, arranging the dance movements composed 
by writers such as Anne Philigor, Michel De La Barre, Robert de Visée, Marin Marais and others less familiar. Each Suite is in 
key type, such as G major/G Minor, A major/A Minor etc, while the fourth (and longest) Suite is the last, in E minor. Track 1 is an 
Ouverture, where the several recorders make their self known in their "hooty" sounds, some of which are very close to wooden 
Baroque Flutes. Each instrument has a solo or two, all through the Suites. 
 
Of the deeper instruments, the Viola da Gamba has rich melodies in its upper ranges, and gruff, dark resinous sounds for the bass. 
In one dance, the Gamba also provides copy of a low drone, over which the Recorders intone tunes of the farm-yard - a very 
fashionable style amongst the aristocratic listeners. The guitars make stirring contributions to the finale of the disc (a splendid 
Chaconne in G by Michel De La Barre) which uses all the instruments in an un-hackneyed and brilliantly executed conclusion. 
Summarising, here are many fine melodies amongst the selected movements, with colourful instrumentation, toe-tapping in the 
faster dances, and beautifully expression in the slow movements. All this was most entertaining to my ears. Listening to a long list 
of short pieces can be wearing, but here my attention was held to the end. 
 
Much of the enjoyment of this album lies in its recording. Lawo is noted for its use of recording venues in the Norwegian 
hinterland, rather just around Oslo. For this album, a small country church in the parish of Vaksdal, in Hoderland, north of 
Stavanger, was chosen. Its quite small size is just right for the Bergen Barokk's size as outlined above, offering a calm 
reverberation (soft decay about 4-5 seconds) which aides each instrument's overtones. Thus, realistic instrumental timbres are 
realistically presented. This is particularly noted in the sweetly tinkling upper range of the Harpsichord and the different tonal 
characters in the playing ranges of the Gamba and Theorbo. Overall, the sound stage is wide; one can hear the instruments just 
beyond either L and R front speakers, but with 5.0 reproduction, a realistic combination of musicians and acoustic place the 
listener fairly close to the ensemble. 
 
Lawo's artistically appropriate of the presentation, with helpful comments on the music and data on the main musicians, is a very 
tempting collection of earlier Baroque woodwind/strings Suites. Recommended with pleasure. 
 
Copyright © 2016 John Miller and HRAudio.net 
Performance: 
Sonics (Stereo): 
Sonics (Multichannel): 
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